OGŁOSZENIE
o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku

Wójt Gminy Domanice ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
celowej z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Domanice.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

I.

1. Wnioski należy składać w terminie do 30.06.2015 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Domanicach pokój nr 4, 08-113 Domanice 52 lub przesłać pocztą.
2. Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej),
z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku dotacji celowej dla spółek
wodnych z budżetu Gminy Domanice” na odpowiednim formularzu.
3. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Domanice w pok. nr 9 oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Domanice - http://www.domanice.eu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej - http://www.bip.domanice.eu.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

II.

1. Do wnioski należy dołączyć:
1)
2)
3)
4)

aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,
statut wnioskodawcy,
oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym
wnioskuje o udzielenie dotacji celowej,
5) zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości,
6) mapę poglądową planowanych do wykonania robót.
2. Spółki wodne ubiegające się o pomoc de minimis powinny dołączyć:
1) wypełniony formularz, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
2) zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku,
w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wysokości tej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) zaświadczenie/oświadczenie o pomoc de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie
otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.

3. Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja
2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu
postepowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia.

III.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, tryb postepowania przy
udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia określa Uchwała
Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postepowania przy udzielaniu dotacji na
rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia.
2. Wójt Gminy Domanice dokonuje oceny złożonych wniosków według następujących
kryteriów:
1) ściągalności uchwalonych przez spółkę wodną składek,
2) długości utrzymywanych urządzeń wodnych szczegółowych (rowów).
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy
Domanice wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień lub do uzupełnienia wniosku
w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku nieusunięcia uchybień lub nieuzupełnienia złożonego wniosku, w zakresie
wskazanym przez Wójta Gminy Domanice wezwaniu, wniosek zostaje pozostawiony bez
rozpatrzenia.
5. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej podejmuje
Wójt Gminy Domanice.
6. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Domanice na pomoc finansową dla spółek
wodnych w 2015 roku wynosi 10.000,00 zł.
7. Wójt Gminy Domanice podaje do publicznej wiadomości o wynikach postępowania w tym
wskazanie spółki wodnej, która otrzyma pomoc finansową w postaci dotacji celowej, kwotę
tej pomocy oraz dofinansowane zadanie poprzez zamieszczenie tych informacji w siedzibie
Urzędu Gminy Domanice w miejscu przeznaczonym na publikowanie ogłoszeń, na stronie
internetowej Urzędu Gminy Domanice - http://www.domanice.eu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej - http://www.bip.domanice.eu w terminie 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku Wójt Gminy Domanice
zawiera z Wnioskodawcą umowę o udzielenie dotacji celowej.
9. Termin zawarcia umowy w roku 2015 określa się do dnia 30 lipca.

Domanice, dnia 15.06.2015r.

Wójt
/-/ Jerzy Zabłocki

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1.
2.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu gminy Domanice.
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji
na rzecz spółek wodnych, trybu postepowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich
rozliczenia.

